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ZAHVALA 

 
 

Brez sodelovanja je praktično nemogoče izvesti nalogo, ki zahteva širino različnih področij. 

Ob tem bi se radi zahvalili za pomoč pri izvedbi turistične naloge vsem, ki so bili kakorkoli 

vpleteni, saj cenimo ideje in nasvete, brez katerih bi v teh časih tole bi praktično nemogoče 

izvesti. 

Za pomoč kot vir informacij se zahvaljujemo Društvu gospodinj Draženci, ki so s svojim bogatim 

znanjem in preteklim izkušnjam znale pomagati in podati informacije, s pomočjo katerih smo 

lahko snovali raziskovalno nalogo. 

Za spodbudo in pomoč se zahvaljujemo bivši ravnateljici Vesni Mesarič Lorber ter v. d. Mitji 

Vidoviču, ki je spremljal naše delo in se nam z veseljem pridružil. Hvala za pomoč učitelju 

Damjanu Kobalu pri nasvetih in izvedbi embalaže našega produkta. Hvala učiteljici Jožici 

Novak za nasvete in izdelavo likovne podobe naloge. 

Hvala tudi mentorjema Iztoku Milošiču in Janji Radaš, da sta nas motivirala, bodrila in 

usmerjala na pravo pot. 
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UVOD 

 

Priti do teme, ki bi pritegnila najprej nas in s ciljem, da pritegne tudi širšo javnost, ni bila lahka 

naloga. Dolgo smo razmišljali, kaj bi to lahko bilo, čeprav smo takoj vedeli, 

da bo povezano z ajdo, saj obiskujemo in jo zaznamo že v imenu kraja. Najprej smo se 

lotili raziskovanja, od kod ime  in kaj vse je s tem povezano. 

 

Dlje in več kot smo odkrivali, bolj smo bili prepričani, da smo na pravi poti.  Ob 

raziskovanju ajde, njenega izvora in značilnosti, smo podrobneje spoznali naš kraj, 

zgodovino in se kaj novega naučili tudi z zgodovinskega vidika, ne samo s kulinaričnega in 

turističnega. 

Kmalu smo ugotovili, da ajdi v severovzhodni Sloveniji pravimo tudi ajdina, idina, celo hajdina. 

Prav to zadnje se lahko poistoveti z imenom našega kraja Hajdina, torej je bila to odločilna 

iztočnica za delo v naprej. Kmalu smo ugotovili, da je Hajdina dobila ime 

po   ajdi   (poganih),   saj   so   v   bližini   Hajdine   našli   ostanke 

predkrščanskih svetišč. Ker so ajdo prinesli tujci, velja ajda za pogansko žito. (Kreft, 1995). 

Slovenščina pozna tudi zdaj že zastarelo besedo ajd, ki prav tako pomeni pogan, izhaja pa iz 

nemške besede der Heide, v pomenu pogan, ajd. Iz iste besede izhajajo nekateri slovenski 

toponimi, na primer imena krajev Spodnja Hajdina, Zgornja Hajdina, Ajdovščina ter imeni 

vzpetin Ajdna in Ajdovski gradec. 

Ko smo bili prepričani, da je ajda naše zlato, smo prevetrili   in razmišljali, 

kaj bi bil lahko izdelek, ki bi bil drugačen, polnovreden in kos današnjemu 



6  

času. Zbirali smo ideje in recepte, pripravljali jedi in preizkušali, se pogovarjali in raziskovali 

še naprej, dokler nismo prišli do končnega izdelka. Razmišljali smo v smeri, ki bi bila vsestransko 

uporabna in praktična, hkrati pa seveda  

. 

 
Ker je kultura pri nas zelo bogata, smo želeli črpati tudi iz te skrinjice. Ko smo raziskovali 

ozadja in izhodišča, smo našli slovensko ljudsko bajko Vesoljni potop in 

Kurent.   je pri nas tradicionalni lik, ki preganja zlo od svečnice do pusta. Če je 

zmogel Kurent v pravljici, zmoremo tudi mi, to je bilo naše izhodišče.  

Bajka ima v osnovi nekaj različic 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Vesoljni_potop_in_Kurent). Vesoljni potop in Kurent je ena 

redkih slovenskih ljudskih bajk, v kateri nastopa božanstvo. Govori o vesoljnem potopu kot 

kazni za človeško pokvarjenost in hudobijo. Eden od štirih preživelih je splezal na vinsko trto, 

ki je segala do neba. Kurentu sta bili všeč človekova iznajdljivost in dejstvo, da je izbral drevo, 

ki je bilo posvečeno prav njemu, Kurentu, 

zato mu je podaril  in . Človeški rod se je spet 

razširil po svetu, stari Slovani pa so radi častili svojega dobrotnika Kurenta, boga veselja in 

vina. 

Ker verjamemo v dobro, smo se posvetili drugi različici, kjer so se rešeni ljudje razpršili na vse 

štiri strani zemlje in spet napolnili zemljo. Pa o tem še nekoliko kasneje. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vesoljni_potop_in_Kurent
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1. PREDSTAVITEV IZBRANE TEME, MOTIVI IN 

STRUKTURA NALOGE 

 
O izvoru imena Hajdina govori več legend, najbolj romantična pa je tista o vitezu Gandinu. 

Dogajanje te legende je dejansko postavljeno v čas , ko se omemba Hajdine, kot tudi drugih 

vasi v občini Hajdina, prvič pojavi v pisnih virih. Srednjeveški čas med 

11. in 13. stoletjem je hkrati najmanj predstavljen, hkrati pa za javnost zelo zanimiv. 

 
Ime Hajdina se kot Ghandin omenja že leta 1164. Že takrat je veljala za najpomembnejše 

prometno križišče, saj je skozi potekala glavna trgovska pot – tako imenovana jantarska cesta. 

Tudi vodovodna napeljava za potrebe rimskega Ptuja je bila speljana s Pohorja preko današnje 

Hajdine. Z odkrivanjem zgodovinskih dejstev, povezanih z mitreji, s cerkvijo Sv. Martina in z 

osnovno šolo, ugotavljamo, da niso le del preteklosti, ampak imajo smisel tudi danes ter nas 

družijo in povezujejo še danes. 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V prvem delu je ob uvodu zapisana 

tudi predstavitev teme. V drugem, raziskovalnem delu, so opisane krajevne značilnosti ajde 

nekoč in danes. Če dodamo še turistični vidik, lahko rečemo, da v tem delu ponujamo izhodišče, 

kako morda z novim turističnim produktom, ki temelji na zdravi in ekološki pridelani hrani, 

stopimo naproti zdravemu načinu življenja, ki je danes velikokrat kaotičen in hiter. 
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1.1 Raziskovalne metode 

 
 

Pri izdelavi naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 
-raziskovalna in deskriptivna metoda 

 
- metoda možganske nevihte 

 
- zbiranje strokovne literature v spletnih knjižnicah in na spletu 

 
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci (Pizzeria Andiamo, Društvo gospodinj Draženci) 

 
- razgovor s starši in starimi starši. 

 

 
 

1.2 Raziskovalne hipoteze 

 
 

V raziskovalni nalogi želimo: 

 
- predstaviti pomen in zgodovino ajde na našem območju 

 
- predstaviti in zapisati jedi, postopke in izraze, ki so značilni za ajdo 

 
- pripraviti produkt, ki je vsestransko uporaben 

 
- prispevati k prepoznavnosti kraja. 

 

 
 

Turistični produkt bo namenjen: 

 
- vsem, ki radi aktivno in zdravo živijo 

 
- vsem, ki obožujejo hrano iz ajde 

 
- vsem, ki bi radi spoznali bogato kulturno tradicijo kraja. 
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1.3 Opredelitev virov uporabljenih v raziskavi 

 

V raziskavo smo želeli vključiti številne vire, da bi dobili čim več informacij in širši  pregled ajde 

v našem okolju. Žal nam jo je zagodlo zdravstveno stanje in ukrepi v Sloveniji, zato smo morali 

raziskovanje prilagoditi. Tako je raziskovanje v večini potekalo preko spleta, nekaj preko 

spletnih srečanj v živo, v manjšini pa sodelovanje v živo z zunanjimi sodelavci in družinskimi 

člani, ki smo si jih zelo želeli vplesti v našo zgodbo in razvoj produkta. Načrtovali smo, da 

bomo lahko v živo izvedli delavnice priprave testa in testenin s starši in starimi starši ter 

vključiti v delavnice še Društvo gospodinj iz Dražencev, saj smo predvidevali, da bi to 

pritegnilo širšo populacijo. 

Delo smo morali prilagoditi. Učenke in mentorja smo se redno dobivali na spletnih konferencah, 

se dogovarjali o raziskovalnih problemih, iskali primerne rešitve in ideje. Zelo smo si želeli, da 

bomo lahko produkt razvijali v šolski kuhinji, kar nam je na koncu tudi uspelo ob predpostavki, 

da smo imeli že vse dobro pripravljeno in načrtovano. 
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2. TEORETIČNI DEL RAZISKOVALNE NALOGE 

 
 

2.1 Hrana in turizem 

 
 

Turizem je v preteklih desetletjih doživel eksponentno rast in je v globaliziranem svetu ena 

vodilni panog ter vir preživetja za veliko držav, še posebej za države v razvoju. Učinki 

globalizacije so poleg izjemne rasti turistične panoge ter povečanega povpraševanja po 

turističnih izdelkih in storitvah prispevali tudi k porastu konkurence. V letih razvoja so se skladno 

s panogo spremenili tudi njeni potrošniki - turisti. Ne gre več za turistične destinacije v 

klasičnem pomenu – kot nabor virov (naravnih, kulturnih in umetniških …) - temveč za 

kompleksen, celovit paket, ki turistom zagotovi edinstveno izkušnjo. Ključni korak pri 

zadovoljevanju potreb potrošnikov je njihovo raziskovanje in razumevanje njihov potreb, 

pričakovanj, lastnosti, kulturnih in osebnih vzorcev itd. Na področju kulinaričnega turizma se je 

na primer v zadnjih desetletjih vzpostavila skupina sodobnih gurmanov oz. t. i. foodijev, ki 

turistično ponudbo podrejajo želji po novih kulinaričnih izkušnjah, kar ne vpliva le na 

mednarodni, ampak tudi lokalni ravni turizma. 

Dejstvo je, da turist mora jesti in piti. Tako je hrana, ne le zaradi biološke potrebe, postala eden 

izmed najpomembnejših virov prihodka turističnih destinacij in potencialno razlikovalna 

prednost. Raziskave so pokazale, da je kar 40% celotnega zneska, ki ga porabi povprečni turist 

na potovanju oz. izletu, namenjenih hrani in pijači, prav tako drži, da se skoraj 100% turistov 

med potovanji prehranjuje v restavracijah, hrana in pijača pa sta na lestvici porabe turistov na 

potovanjih konsistentno na prvem mestu. 

Nove kulinarične izkušnje za turiste so bile del ponudbe že v preteklosti, saj je hrana vedno 

privlačila turiste. Zaradi vedno bolj konkurenčnega okolja pa so začeli turistične destinacije 

vedno bolj intenzivno povezovati z edinstvenimi lokalnimi razlikovalnimi prednostmi, s 

katerimi vzpostavljajo edinstvenost prodajnega izdelka in pritegnejo nove kupce. Hrana je 

postala izjemno pomembno orodje za promocijo in prepoznavanje turističnih destinacij. Večja 

kupna moč potrošnikov oz. turistov vzpodbuja večjo povpraševanje po lokalni hrani, lokalnih 

specialitetah in raziskovanju lokalnih prehranjevalnih navad. 
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Vse več držav oz. njihovih političnih in ekonomskih predstavnikov posveča vedno več 

pozornosti hrani in njeni strateški vlogi v turizmu ter prednostim, ki jih prinaša. Tako so na 

primer francoski siri, italijanske salame, nemške “wurst” klobase, avstralska vina ali škotski viski 

nerazdružljivi z državami izvora. Hrana je edini del turistične izkušnje, ki spodbudi vseh pet čutil 

in je ena izmed pomembnejših dejavnikov, ki se je turist spominja. 

Kulinarični turizem je kot termin leta 1998 definirala antropologinja, strokovnjakinja za 

folkloro Lucy M. Long; kot doživljanje drugih kultur skozi hrano oziroma aktivno vključenost 

turista v pokušanje hrane in kulinarike z namenom, da bi izkusil ter doživel kulturo druge države 

ali pokrajine. Tovrstne aktivnosti turistom omogočajo spoznavanje novih okusov, vpogled v 

zgodovino ter specifične lastnosti neke kulture. 

Termin “foodie” se v današnji družbi uporablja za nekoga, ki se še posebej zanima za hrano, 

poseduje o njej veliko znanja in informacij oziroma je hrani predan. Velikokrat se beseda 

“foodie” zaradi neobstoječega slovenskega prevoda zamenjuje s podobnimi termini iz 

preteklosti, kot so gurman, gastronom, sladokusec in predstavlja tako strokovnjaka iz področja 

kulinarike kot ljubitelje hrane. Ameriški slovar angleškega jezika Merriam-Webster (2016) 

besedo definira kot: 

- osebo, ki uživa v hrani in mu ta veliko pomeni (poenostavljen pomen) 

- osebo, ki navdušeno spremlja zadnje trende s področja hrane (polni pomen). 

 

 

2.2 Ajda v našem prostoru nekoč in danes 

 
 

Redka živila so tako zvesta in koristen prehranski sopotnik, kot je našemu narodu že stoletja 

ajda. Navadno ajdo smo v naše kraje dobili okrog leta 1420, pomembno vlogo pri njenem 

razmahu pa je odigral tudi baron Žiga Zois, ki je v časih hude lakote, med letoma 1812 in 1815, 

s Češke uvozil neugodnim vremenskim razmeram prilagojeno tatarsko ajdo. 

Da je ajda je pravzaprav napol divja rastlina meni dr. Ivan Kreft, predsednik Mednarodnega 

združenja za raziskave ajde in soavtor knjige Ajda. Omenja, da je rastlina, ki se sama brani in 

sama zatira plevel. Ugotovljeno je bilo namreč, da izloča naravne herbicide – snovi, ki zatirajo 

kalitev semen plevelov. 

Ko je v starih časih gospoda požela pšenico, je dala njive na razpolago kmetom, da so posejali 

ajdo, ki jim je nudila izjemen vir hrane, gospodi pa ohranjala zemljo varno pred plevelom do 
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naslednje setve pšenice. Ajda je tako pri nas dolgo veljala za hrano revnih ljudi. A so bili reveži 

enkrat za spremembo morda celo na boljšem. Ajda je izjemno zdravo živilo z zelo uravnoteženo 

aminokislinsko sestavo beljakovin, ki so počasneje prebavljive kot beljakovine žit ali mesa, s 

čimer prispevajo k nižanju holesterola v krvi. Prav posebej je ajda blagodejna za ohranjanje 

dobre forme našega krvožilnega sistema. Za nameček vse ajdove jedi, še posebej ajdova kaša, 

vsebujejo posebno obliko počasi prebavljivega škroba, imenovanega retrogradiran škrob, ki je 

za ohranjanje zdravja primernejši kot škrob krompirja ali belega kruha, ki se hitro razgradita in 

v obliki sladkorja tudi hitro pojavita v krvnem obtoku. 

Iz oluščenih ajdovih semen dobimo ajdovo kašo, ki ima značilen okus po oreščkih. Ajdova kaša 

je izredno uporabna v kuhinji. Iz nje lahko pripravimo glavne jedi, sladice, jo uporabimo kot 

prilogo ali pa jo dodamo v juhe, solate. Uživamo jo lahko kuhano ali pečeno. Priprava je zelo 

enostavna – v vreli vodi jo je treba kuhati približno 10–15 minut. 

Če malo raziskujemo, najdemo ogromno zdravih in novejših receptov, ki v naš kulinarični 

vsakdan vpeljejo drugačnost in pestrost pri prehrani. 
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2.3 Kratek zgodovinski pregled ajde 

 
Ime ajda je prevzeto iz staronemškega Heiden, ki je v zvezi z nem. Heide 'ajd, pogan'. Žitarica 

je tako poimenovana, ker so jo v 12. stoletju iz poganskih krajev in Kitajske v Evropo prinesli 

križarji. 

Pisno je ajda prvič omenjena leta 1426 v gornjegrajskem urbarju pod imenom 

»poganka«. Zavedena je tudi v urbarju iz leta 1448. Kot poljščino, iz katere  se lahko pripravi dve 

značilni slovenski jedi, kruh in kašo, jo omenil tudi Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine 

Kranjske (1689) in sicer v tretji knjigi tega dela, ki govori o rastlinah, rudnikih, rudninah, 

živalih, ptičih, ribah, itd. dežele Kranjske. 

Kdo sploh je bil Žiga Zois? Žiga Zois je bil slovenski razsvetljenec, gospodarstvenik, mecen in 

mineralog. Bil pa je tudi najbogatejši Slovenec svojega časa. Ko so se naši ljudje izseljevali v 

Ameriko, so s seboj pogosto nesli tudi ajdovo kašo. Z njeno prodajo so v novem okolju prišli 

do prvega denarja, predvsem od tistih izseljenskih rojakov, ki so v Ameriki koprneli po domači 

hrani. Tam piše: 

»Ajda na Kranjskem posebno dobro in pogosto uspeva. Iz enega zrna jih nastane po navadi 

osem. Iz ajde se peče navaden kruh, ki je čisto črn kakor prst. Tak kruh jedo kmetje po vsej 

deželi. Čeprav je črn, pa vendar nimajo plemenita in meščanska usta vzroka, da bi ga zaničevala, 

ker je zelo okusen in dober; le če preveč ovsa dodajo, postane prekrhek. Iz ajde pripravljajo tudi 

kašo … Ajdova kaša je prav dobra jed in se često pošilja na tuje.« (Janez Vajkard Valvasor, 

Čast in slava vojvodine Kranjske (prevod Debenjak idr., Ljubljana, 2009–2013), 1. zvezek, 2. 

knjiga, str. 166) 

Ajda je dobro poznana v slovenski tradicionalni kulinariki. Že dobra štiri stoletja naše babice 

pripravljajo odlične ajdove jedi; od ajdovih žgancev, štrukljev, kruha itd. Tudi danes je ajda v 

kuhinji ponovno zaživela. Veliko se jo uporablja zaradi številnih hranilnih sestavin, ki jih 

vsebuje, zato se velikokrat znajde na jedilniku vseh, ki se želijo prehranjevati dobro in zdravo. 

Ker ne vsebuje glutena, je zelo primerna tudi za bolnike s celiakijo. 

Na ozemlju današnje Slovenije so cvetoča in dišeča ajdova polja sestavni del značilne podobe 

slovenske krajine. Po ajdovih jedeh je Slovenija znana daleč po svetu, celo na Japonskem. 

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/12._stoletje
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Kitajska
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEar
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Janez_Vajkard_Valvasor
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Janez_Vajkard_Valvasor
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Slava_vojvodine_Kranjske
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Slava_vojvodine_Kranjske
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Slava_vojvodine_Kranjske
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Kranjska
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2.4 Opis in pomen ajde danes 

 
Prva predvidevanja so bila, da je ajda žito. Kmalu smo ugotovili, da temu ni tako. Navadna ajda 

(znanstveno ime Fagopyrum esculentum) je rastlina iz rodu Fagopyrum iz družine Polygonaceae 

- dresnovk. Ajdo uvrščamo med žita, čeprav botanično ne spada med trave (Poaceae), kamor 

spada večina ostalih žit. Je sorodnica rabarbare, ki prav tako spada med dresnovke. Če že 

uvrščamo ajdo med žita, jo zaradi oblike socvetja štejemo med prosata živila. Nekateri menijo, 

da je to tudi krušno žito, saj jo kot proso, ječmen in riž lahko pripravimo oziroma oluščimo, da 

kasneje dobimo kašo. 

Za ajdo je značilno rdeče obarvano pokončno steblo s srčastimi listi. Ajda razvije bele ali 

rožnate cvetove, iz katerih nastanejo značilna trirobna semena. 

 

 
Zakaj je ajdovo zrnje tako zdravo in priporočljivo? 

 

• Ajdova kaša je kakovostna po svojih beljakovinah. Po kakovosti beljakovin je boljša od 

navadne pšenice, soje in celo mesa. Zaradi svoje uravnovešene aminokislinske sestave 

beljakovin je ajdova kaša tudi zelo cenjena. Beljakovine ajde skupaj s škrobom nižajo 

holesterol v krvi. 

• Ajdova kaša je bogat vir vitaminov B kompleksa. 

 Slika 1: Polje cvetoče ajde (Foto: arhiv Društva gospodinj Draženci) 

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Znanstvena_klasifikacija_%C5%BEivih_bitij
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Rastlina
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Rod_(biologija)
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Rod_(biologija)
https://sl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Polygonaceae&action=edit&redlink=1
https://sl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Polygonaceae&action=edit&redlink=1
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BDito
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Trava
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• Ajdova kaša v plasteh zrnja vsebuje številne minerale in flavonoide. Kot zanimivost naj 

bi slovenska ajda vsebovala več cinka kot vzhodna ajda. Ajda se po vsebnosti mineralov 

razlikuje po barvi. Temnejša ajdova moka vsebuje več mineralov, kot svetlejša. 

• Ajdova kaša se priporoča tudi za ljudi, ki imajo težave s srcem, ožiljem, cirkulacijo krvi 

in pokanjem manjših žilic. Predvsem priporočajo čaj iz cvetov ajde, pobranih v 

največjem razcvetu. Ajdov čaj pomaga ojačati kapilare in tako zmanjšuje pokanje žilic. 

• Ajda je zelo odličen nadomestek za vse tiste, ki imajo celiakijo, saj ne vsebuje glutena. 

Pri nakupu pa je potrebno paziti na deklaracijo izdelka, saj v nekaterih mlinih uporabljajo 

isti mlin za vse vrste žita. Tako se lahko v ajdi znajdejo tudi sledovi glutena ostalih žit, 

ki pa so za tiste s celiakijo lahko nevarni. (Vir: https://www.nutris.org/prehrana/zivila-

meseca/zima/119-ajda.html) 

 

Ajda ima številne produkte, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Ajdova semena se 

veliko uporablja v kulinariki, in sicer jih za ta namen oluščijo. Ta semena so nam znana pod 

imenom ajdova kaša. Z mletjem semen dobimo ajdovo moko. Ajdova moka ne vsebuje lepka, 

zato jo je potrebno za testo popariti ali dodati moko z glutenom (npr. pšenično ali pirino), kar 

smo dodali tudi mi. 

Ajda je bila nekoč običajna kmečka hrana in celo hrana revežev, danes pa jo uvrščamo med 

najbolj hranljiva in zdrava živila. Ajda danes velja za izjemno zdravo živilo. Bogata je z 

vlakninami, beljakovinami, aminokislinami in vitaminom D. Ima tudi veliko kalija, fosforja, 

železa in kalcija. Velja za enega najboljših virov beljakovin med rastlinami ter znižuje raven 

sladkorja v krvi. Jedi iz ajde ne vsebujejo glutena. 

Uporabljamo predvsem njena semena, iz katerih z luščenjem naredimo ajdovo kašo, z mletjem 

pa ajdovo moko. Ajdovo kašo lahko uživamo v številnih oblikah, lahko kuhano ali pečeno. 

Uporabljamo jo kot prilogo k mesnim jedem, jušno zakuho, v nadevih, sladicah ali samostojno 

kot rižoto z gobami ali zelenjavo. 

 

Ajda in jedi, narejene iz nje, dvigujejo nivo energije in njen vonj privlači celo čebele, da iz nje 

delajo poseben med močnega okusa in temne barve. 

https://www.nutris.org/prehrana/zivila-meseca/zima/119-ajda.html
https://www.nutris.org/prehrana/zivila-meseca/zima/119-ajda.html
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3. RAZISKOVALNI DEL RAZISKOVALNE NALOGE 

 

3.1 Vsebinska izhodišča raziskovalne naloge 

 

 
Po dolgem razmisleku in pripravah različnih jedi vsak na svojem domu, smo se odločili, da 

izberemo ajdove testenine. Poskusilo smo številne slane in sladke jedi, razmišljali o tem, kako 

bomo to predstavili na tržnici in širši javnosti, kako bi lahko končni produkt tudi trajnostno 

uporabili in prišlo do izdelka, ki je vsestransko uporaben, primeren za mesojedce in 

vegetarijance, sploh pa je ob testeninah možno razviti in dodati številne okuse, ki jih lahko vsak 

pripravi po svoje. 

Za pomoč smo se obrnili na Društvo gospodinj Draženci, ki so v letu 2006 vso leto namenile 

raziskovanju ajde ter temu namenile tudi projekt in razstavo Ajda od setve do žetve in ajdove 

jedi. V svoji zbirki imajo nabor številnih receptov, ki smo jih z veseljem posvojili in preizkusili 

ter se tako tudi lažje odločili za naš produkt. 

 
 

  

Tudi njihova ideja je bila sprva izziv, kako starodavno ajdo obuditi, a hkrati ohraniti naziv 

spoštovanega žita, ki spet vedno bolj pridobiva na veljavi. Poskušale so izvedeti in izvesti 

ogromno zanimivega in koristnega, za kar smo jih zelo hvaležni, saj to svoje znanje in izkušnje 

nesebično delile z nami. (V Dražencih ostajamo zvesti tradiciji, 2001−2011, Zbirka razstav in 

vseh dosedanjih projektov, Repro Studio Lesjak, 2011) 

Slika 2: Setev ajde (Foto: arhiv Društva gospodinj 
Draženci) 

Slika 3: Vaščani ob setvi ajde (Foto: arhiv Društva 
gospodinj Draženci) 
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Slika 4: Gospodinje ob žetvi ajde  

        (Foto: arhiv društva Gospodinj Draženci) 

 

 

 

 

                 

 

Žal zaradi vseh ukrepov nismo mogli izvesti predvidenih delavnic, s katerimi bi pridobili bogate 

izkušnje, smo pa sodelovali preko video konferenc in kasneje individualnih obiskov, ki so 

ogromno doprinesli. 

 

 
3.2 Izbira recepta 

 

Ob številnih možnosti, ki nam jih danes ajda ponuja, je težko izbrati tistega pravega. Že 

odločitev, kaj bomo predstavili kot končni produkt, je bila težka, saj smo ob raziskovanju, 

pripravljanju in seveda tudi okušanju prišli do odličnih receptov in jedi. 

Želeli smo, da je naš produkt široko zastavljen in omogoča lastnem doprinos končnemu 

uporabniku. Odločili smo se, da pripravimo domače ajdovo testo in naredimo široke rezance, 

ki jih lahko poljubno kombiniramo k različnim omakam in/ali mesu. 

Ob poplavi vse receptov na spletu ter izkušenj babic in mam, smo ostali pri receptu Društva 

gospodinj iz Dražencev, saj se nam je zdel precej preprost in enostaven tudi za začetnike, čeprav 

so nas opozorili, da je ajda zahtevna sestavina. 

Slika 5: Žetev na starodaven način (Foto: 
arhiv društva gospodinj Draženci) 
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3.3 Raziskava – predvidene omejitve in potek raziskave 

 

Pri vseh raziskavah slej kot prej pride do težav in omejitev. Dokler smo bili še v šoli, smo se 

dobili in dorekli nekaj stvari, vendar nas je epidemiološko stanje poslalo v delo na daljavo in s 

tem so se pojavile omejitve, ki jih nismo predvideli. 

Načrtovali smo sodelovanje z zunanji izvajalci, vendar je veliko tega padlo v vodo, saj nam 

ukrepi tega niso dopuščali. Želeli smo sodelovati s Pizzerio Andiamo iz Ptuja, kjer smo bili že 

dogovorjen kuharski termin, vendar so vse gostinske obrate zaprli. Tako so nam ostale  mame in 

babice ter Društvo gospodinj, ki nam je velikodušno priskočilo na pomoč. 

Verjamemo, da bi raziskavo lahko pripeljali še na višjo raven, če bi bilo moč sodelovati še s kom, 

a bomo to prihranili za naslednjič. 
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4. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

 

Ogromno časa smo posvetili iskanju turističnega proizvoda, ki bi pritegnilo širšo skupnost in 

bilo primerno za vsakega posameznika, saj je tema raziskovalne naloge takšni, ki se ji je 

nemogoče v vsakdanjem gospodinjstvu izogniti. Zavedamo se, da je tempo današnjega življenja 

hiter in pester, kar smo želeli tudi za naš proizvod. 

Testenine so klasika, ki je prisotna v vsaki kuhinji, izbira teh neomejena. Kljub hitremu življenju 

se zavedamo, da je prehrani treba nameniti posebno pozornost, saj nam daje energijo in ohranja 

naše zdravje. 

Da smo prišli do ajdovih testenin nam je ležalo tako rekoč na pladnju, saj je k temu vabilo že 

poimenovanje našega kraja, Hajdina. 

 

 
4.1 Oblikovanje blagovne znamke 

Ker smo želeli, da imajo naše testenine ime, ki bi vključevalo tudi ime kraja, nismo preveč 

komplicirali in se odločili za preprosto in jasno: Testenine s Hajdine. Sicer so testenine splošno 

ime za vse vrste testenin in iz testa se da narediti kakršnekoli testenine, a sami smo se odločili 

za široke rezance. 

 

 
4.2 Recept in priprava 

 
 

Kot smo že omenili je receptov ogromno. Ker smo želeli izhajati iz tradicije in preverjenega, 

smo se odločili za recept draženskih gospodinj, ki so ga predstavile tudi v svojem biltenu in 

uporabile v svojem projektu. 

 

Sestavine (za 4 osebe): 

15 dag ajdove moke 

10 dag polnozrnate moke 2 

jajci 

2 veliki žlici vode 

ščepec soli 
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Priprava in postopek dela: 

V nizki ponvi smo najprej segreli ajdovo moko do te mere, da je zadišala, nato smo moko 

odstavili in jo ohladili. Medtem smo pripravili ostale sestavine. 

 
 

 

Jajci smo razžvrkljali, dodali vodo in sol ter premešali. Ko je bila ajdova moka ohlajena, smo 

postopoma dodajali obe moki, ki smo ju predhodno presejali, da ni bilo grudic. Naredili smo 

precej trdo testo, ga povaljali v moki, položili v plastično vrečko, kjer smo ga pustili počivati 

vsaj 2 uri (lahko tudi več). 

                                              
                  3Slika 7: Razžvrkljana jajca in dodajanje moke  

(Foto: arhiv OŠ Hajdina) 

              

 

 

Slika 6: Priprava vseh sestavin  

(Foto: arhiv OŠ Hajdina) 
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Površino, kjer smo valjali testo, smo pomokali, testo razvaljali in razrezali testo v obliki širokih 

testenin/rezancev. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri enem delu testa smo naredili vse ročno, z enim delom testa pa smo si delo olajšali s strojčkom 

za rezanje rezancev, saj je postopek bil nekoliko lažji in hitrejši. Testo, kjer smo 

 

 

Slika 8: Valjanje testa (Foto: arhiv OŠ Hajdina) 

Slika 9: Valjanje testa na strojček  

(Foto: arhiv OŠ Hajdina) 

Slika 910: Rezanje testa na roke  

(Foto: arhiv OŠ Hajdina) 
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Rezance smo še nekaj časa pustili sušiti. Medtem ko so se rezanci sušili, smo pripravili obe 

omaki. 

Skuhamo jih v 10 minutah v slani vroči vodi. 

 

                                                               
      Slika 9:  Dušenje mesa (Foto: arhiv OŠ Hajdina)              Slika 10: Kuhanju se je pridružil tudi v. d. ravnatelja  

                        (Foto: arhiv OŠ Hajdina) 

  
  

Testenine se zelo prilegajo različnim omakam iz mesa in/ali zelenjave. Sami smo pripravili 

mesno omako iz piščančjih koškov, smetane za kuhanje in sira ter zelenjavno omako, kjer smo 

podušili por, različno vrsto zelenjave (paprika, bučke, paradižnik, korenje) ter dodali malo jušne 

osnove in paradižnikovega koncentrata. 

Ko smo rezance skuhali, smo jih postregli z izbrano omako (in pojedli). 

 

 
Slika 11: Ajdove testenine z zelenjavno omako 

(Foto: arhiv OŠ Hajdina) 

 
  

 

 
 

Slika 14: Ajdove testenine s smetanovo omako in 
piščancem (Foto: arhiv OŠ Hajdina) 
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4.3 Embalaža 

 
 

Embalaža je ljubezen na prvi pogled, ki te prepriča ali ne. Zavedamo se, da ni pomembna samo 

vsebina, pač pa mora biti tudi embalaža privlačna za oko, predvsem pa praktična in morda 

uporabna še za kaj. 

Odločili smo se, da dobro posušene rezance damo v plastično vrečko kot zaščito, to pa v 

kartonasto škatlo z odprtino, kjer bo vidna vsebina. Škatla je ročno unikatno delo, kar pomeni, da 

so jo učenci samostojno poslikali in okrasili. 

 

 

*  

Slika 15: Končni produkt (Foto: arhiv OŠ Hajdina) 
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5. TRŽENJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

5.1 Finančni načrt 

 

 
Ko smo že mislili, da smo največje delo opravili, smo bili postavljeni pred nov izziv. Postaviti 

ceno našemu produktu. Res je, da kadar delamo zase, nikoli do centa natančno ne 

preračunavamo, koliko zapravimo, saj konec koncev kuhamo za nas. Ker pa je naš cilj kdaj 

testenine predstaviti tudi širši javnosti, eko trgovinam in jim dodati zdravega izdelka, smo se 

morali lotiti tudi tega. 

 

 
Preglednica 1: Primer finančnega načrta glede 

 

Ajdova moka 15 dag 0,33 € 

Polnozrnata pirina 

moka 

10 dag 0,14 € 

Jajca 2 0,40 € 

Elektrika 10 min 0,02 € 

Kartonasta embalaža  0,40 € 

Vrečka  0,10 € 

Cena končnega 

produkta 

 3 € 

 

 

5.2 Umestitev predstavljene ideje v sodoben prostor in čas 

 
Vsekakor kot Zdrava šola zagovarjamo pomen zdravega in bogatega prehranjevanja v življenju. 

Vedno bolj so iskani produkti, ki k temu strmijo in zagotavljajo primerno vrednost hranil v 

prehrani. 

Ker pa vedno bilj hitimo, je včasih na jedilniku tudi kaj hitrega. Mi smo želeli hitro in zdravo. 

Res je, da priprava domačih testenin zahteva čas in predanost, ampak če imamo pa na voljo že 

izdelan produkt, je odločitev na dlani. Testenine so hitro skuhane, v tem času lahko pripravimo 

omako in hitro pojemo zdrav, hranilen in polnovreden obrok. 



25  

Tekom raziskovanja in dela smo prišli do kar nekaj idej in vizij, ki si jih bomo 

prizadevali tudi izpolniti in doseči. Naše vizije in cilji so: 

- Testenine s Hajdine bile kot darilo dobrodošlice na naši šoli 

- Testenine s Hajdine kot morebitno protokolarno darilo hajdinske občine 

- Testenine s Hajdine bi bile kot produkt v ptujskem Škrniclu (butična trgovina s 

ponudniki lokalno pridelane domače in slovenske hrane) 

- Testenine s Hajdine v vsa gospodinjstva Hajdine. 

 
Testenin na policah je že ogromno, ampak prav ajdovih pa ne. Zato je naše upanje še toliko 

večje. 

 

 
5.3 Razčlenitev predstavljene ideje, predstavitev načrta in izvedba 

trženja 

 
 

Vemo, da smo si zadali velike cilje, ampak kjer je volja, je tudi pot, a ob spodbudi in pomoči 

lokalne oblasti lahko skupaj načrtujemo naslednje projekte. Projekt kot tak je ogromen in 

upamo, da nam bodo prisluhnili tudi na občinski ravni. 

V občini je mnogo društev gospodinj in kmečkih žena, s katerimi že sedaj šola zelo dobro 

sodeluje. Da bi testenine čim bolj približali ljudem, bomo pripravili dogodek, na katerem se bodo 

zbrala vsa društva (sprva) naše občine, kasneje pa bo to morda preraslo v druženje izven meja 

naših občin. Ideja je tudi, da bi pripravili tekmovanja v izdelavi ajdovih rezancev ali kakršnih 

koli testenin, kjer se bodo tudi že izurjene gospodinje preizkusile v izzivih ajdovega testa. S 

skupnim sodelovanjem lahko pridemo še do kakšnega produkta in obogatimo naše delovanje. 

Da bi testenine spoznalo lokalno prebivalstvo in tudi izven, bi se povezali s SIP TV, ki v naši 

občini posname vse prireditve, dogodke in tekmovanja, da bi prišlo do vsakega gospodinjstva 

širom regije. S tem bi pritegnili številna gospodinjstva. 

Šola se redno predstavlja in sodeluje v lokalnem časopisu Hajdinčan. Svojo ponudbo končnega 

izdelka bomo predstavili tudi tam. Hkrati bomo v Hajdinčanu objavili tudi vabila za dogodke, 

ki bodo povezani z našimi testeninami (druženje z društvi, tekmovanja, razstave). V šoli vsako 

leto pripravimo bazar, kjer z donatorskimi sredstvi 
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prispevamo v šolski sklad. Prepričani smo, da bodo obiskovalci našega bazarja navdušeni nad 

našo novo ponudbo in testenine z veseljem kupili. 

Smo v neposredni bližini Ptuja, zato bomo svojo ponudno predstavili tudi v Štajerskem tedniku 

in Radiu Ptuj. Oglaševali bomo v različnih medijih, da dosežemo čim večje število 

uporabnikov. 

Danes živimo v modernih in predvsem mobilnih časih, zato ne smemo pozabiti na socialne 

medije, ki dosegajo velik del populacije različne starosti, kjer je možnost širjenja med bodoče 

uporabnike še hitrejša, sploh ker dober glas seže v deveto vas. Naredili bomo Facebook in 

Instagram profil, imeli svojo spletno stran in spletno trgovino, kjer bodo lahko kupci kupili 

proizvod. 

Ker pa vsega ne znamo sami in ker je to bistvenega pomena, je najprej treba narediti dobro 

reklamo. Za pomoč bi prosili agencijo, ki se ukvarja s trženjem produktov, da bi dosegli želeno. 

S pomočjo njih bomo naredili plakate, ki jih bomo dodali na oglasne deske širom občine, 

avtobusne postaje, saj smo še vedno zelo mobilen narod. Morda nam bodo tudi oni s svojimi 

izkušnjami dali kak nasvet, ki nam bo prodajo še pospešil. 

Ne smemo pozabiti na naše turistično društvo Mitra, ki ima bogate izkušnje in je prava zakladnica 

idej. 

Vsekakor ne smemo pozabiti naših testenin v Pizzerii Andiamo kot posebno ponudbo. 

 
Hajdina je na stičišču različnih krajev, ki povezujejo SV del Slovenije. Če poskrbimo za 

mamljivo ponudbo in dobro reklamo, verjamemo, da nas bodo poznali tudi izven meja naše 

občine in se še raje ustavljali pri nas. 

Zaupamo v to, da jih bo proizvod prepričal, zato se ne bojimo in z upanjem zremo v nove izzive. 
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6. SKLEPNI DEL 

 

Z izdelavo letošnje turistične naloge smo prispevali k pestrejši in bogatejši ponudbi kraja ter 

turistični in tudi lokalno predelani hrani. Čeprav je bil nabor zunanjih sodelujočih skromen 

zaradi epidemioloških razmer, smo prepričani, da je ideja dobra, produkt pa izvrsten. 

Ajdove testenine so dodana vrednost vsakemu gospodinjstvu in hkrati tudi kot oživljanje 

ajdovih polj, ki jih vedno redkeje najdemo, saj sam donos ajde ni velik. 

Menimo, da je ponudba dobra, sploh ob razmišljanju, da v vsej tej napredni in moderni dobi 

ohranimo osnove in domače. Ponudba temelji na ekološki pridelavi, ki je velika prednost in 

vedno večja iskanost, kar lahko v turizmu dobro izkoristimo. 

S tem, ko sodelujemo pri projektih kot je turistična naloga, pa lahko tudi mladi s svojimi 

mentorji dokažemo, da nam je mar in lahko tudi sami prispevamo k boljšemu jutri. 

Menimo, da smo vse hipoteze, zastavljene v začetku naloge potrdili. Predstavili smo pomen in 

zgodovino ajde na našem območju, predstavili ajdo, pripravili vsestransko uporaben produkt in 

s tem prispevali tudi k prepoznavnosti kraja. 

Najpomembneje pri tem je, da se vedno znova vračamo k tradiciji in kulturi, ki so jo nekoč 

gojili prav v vsakem domu in gospodinjstvu. Če smo začeli s kulturo in tradicijo ter slovensko 

ljudsko bajko, pa z njo še končajmo. Kurent je naš lik, ki nas je vodil in usmerjal, saj je zanje 

značilno, da so neustrašni, ki je kot pustni lik predstavljal nekaj nadnaravnega in 

vsemogočnega. Bojeval se je z zimo in klical pomlad. Nismo se ustrašili nobene ovire in 

prepreke, tudi Covid−19 nam ni uničil načrtov. Verjamemo, da smo z našim produktom in 

turistično nalogo naredili premik k ozaveščanju in prebujanju zgodovine in z upanjem zremo v 

prihodnost. 
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8. PRILOGE 

 

Priloga 1: Povzetek 

ŠOLA: Osnovna šola Hajdina z enoto vrtec, Spodnja Hajdina 24, 2288 HAJDINA 

Telefon: 02/788–12–60 e-pošta: o-hajdina.mb@guest.arnes.si 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: TESTENINE S HAJDINE 

Avtorji: (ime in priimek, razred) 
 

   Ana Marija Kancler, Nika Šerdoner, Ana Angel (9. r) 

   Maša Belič, Neja Šerdoner, Sara Molnar, Nensi Jerot (8. r) 

   Manca Sitar, Lia Jerot (7. r) 

 

Mentorja: Iztok MILOŠIČ, prof. zgodovine in geografije 

Janja RADAŠ, prof. slovenskega jezika s književnostjo 

 

 
POVZETEK 

Ključne besede: ajda, ajdova kaša, ajdova moka, testenine, raziskovanje, turizem 

 
Ob prejemu naslova letošnje teme smo bili zelo veseli, saj se nam je takoj porodila ideja o nalogi. 

Že ime kraja je povezano z ajdo, ko smo začeli odkrivati zgodovino in pomen ajde, pa smo bili 

prepričani, da je to tisto, kar potrebujemo za dober rezultat.  

Raziskovalna naloga Testenine s Hajdine predstavlja razvoj in pomen ajde skozi zgodovino pa 

vse do danes. Odkrivali smo izvor ajde, sestavo in izgled, njene pozitivne in hranile lastnosti, 

pripravili testo, kuhali in seveda tudi jedli.  

Nalogo smo si že v osnovi zastavili precej široko, saj se nam je tema zdela zelo obetavna. Zaradi 

ukrepov smo bili prikrajšani za sodelovanje z zunanjimi izvajalci, ki jim je kuhinja blizu, zato 

smo se povezali z Društvom gospodinj Draženci, ki so nam priskočile na pomoč z bogatim 

znanjem iz kulinarike in priprave testenin. Zelo dobrodošli pa so bili tudi nasveti staršev in 

starih staršev, ki jih ne smemo zanemariti. 

Cilj naloge je dosežen, saj smo prišli do končnega produkta, ki ima smisel in prihodnost. 

 

 

 

 

mailto:o-hajdina.mb@guest.arnes.si
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Priloga 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNA IZJAVA ŠOLE 

 

 

 

Učenci in njihovi starši so seznanjeni s potekom festivala ter soglašajo z javno objavo rezultatov 

z imeni in s fotografijami sodelujočih učencev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTORJA: v. d. RAVNATELJA: 

Iztok Milošič Mitja Vidovič 

Janja Radaš 
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Priloga 3: Priložen recept v embalaži 

 

 

 

 

 


